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عدد األسئلـــــة  )4( :أسئلة
زمن االمتحـان :ساعة

استخدام المعاجم أو القواميس) / ( :
استخدام اآللة الحاسبة) / ( :

سانِي * يَ ْفقَ ُهىا قَ ْىلِي )
س ْر لِي أَ ْه ِري* َو ْ
ص ْد ِري* َويَ ِّ
( َر ِّ
احلُ ْل ُع ْق َدةً ِّهن لِّ َ
ب اش َْر ْح لِي َ
السؤال األول :ضع/ي عالهت صح أو خطأ أهام العباراث التاليت:
.1
.2
.3
.4
.5

(  10درجاث)

( ) عُذ صياسِ قشيُّ انضائش ٔقشيُّ دٔنح االستقثال ,تقذو انٕسد نقشيُّ انضائش
(
(
(
(

) فٗ انًطاس يتى استعشاض حشط انششف ٔانزٖ يشكم استع صفٕف يتٕاصيّ يُتظًّ
) اليجٕص اجشاء تعذيالخ عهٗ تشَايج انضياسج الَّ عثاسج عٍ تشٔتٕكٕل دٔنٗ يتعاسف عهيّ
) انعاداخ ٔانتقانيذ نٓا دٔس فٗ انعشف انذٔنٗ انًعتًذ فٗ يعظى دٔل انعانى
) يصهح نهًذعٕ اٌ يثقٗ اكثش يٍ انًذِ انًحذدِ ارا دعٗ انٗ رنك

 ) ( .6انضياساخ انشسًيح ْٗ تهك انضياسج انتٗ تقٕو تٓا انشخصياخ انشسًيح تٓذف يحذد سهفا
( .7
( .8
( .9
( .10

) يُتظش انًذعٕييٍ فٗ تٕٓ االستقثال يع تقذيى يششٔب فتح نهشٓيّ
) يتى تشتية تشَايج خاص نهضياسج نقشيُّ انضيف فقط
) تقذيى سؤساء انثعثاخ انًعتًذيٍ فٗ عاصًّ دٔنّ االستقثال نشؤساء انذٔل
) تقاو يأدتح غذاء أ عشاء غيش سسًيّ فٗ قصش انشئاسّ

1
أجب عن األسئمة

2

3

4

5

6

7

8

9

10

التالية:

السؤال الثانى :

لمحفالت انواع يتميز بيا كل نوع وفقا لطبيعتو ..اذكر انواع ىذه الحفالت ..دون شرحوىل يمكن ان تقترح انوعا اخرى لمحفالت وفقا لطبيعة المجتمع .
السؤال الثالث:
 السموك االنسانى ماىو اال انعكاس التجاىو الداخمى فى اغمب االحيان..اشرح ىذه العبارةموضحا العوامل الخمسة المؤثرة فى تنمية السموك ..مع شرح واحده منيا
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استخدام المعاجم أو القواميس) / ( :
استخدام اآللة الحاسبة) / ( :

السؤال الرابع:

 اذكر انواع الزيارات الثالثو مع شرح المقصود لكل منيا ؟السؤال الخامس:
 اذكر تسعو بنود من ميام قسم البروتوكول ؟السؤال السادس
 يعتبر الدين االسالمى منياج حياة ان التزمنا بو وصمنا لطريق الصواب ..اشرح العبارةموضحا اصل واداب االتكيت فى االسالم ..فيما اليقل عن سبعة اسطر

انتيت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

